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Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ):                 
η δυσλειτουργία του εγκεφάλου που 
οφείλεται σε καρδιο-αγγειακή αιτιολογία και 
περιλαμβάνει: 

 ισχαιμικό ΑΕΕ (85%) 

 ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία (10%) 

 υπαραχνοειδή αιμορραγία (~4%) 

 θρόμβωση φλεβωδών κόλπων(<1%) 

 

Είναι οι συχνότερες παθήσεις του ΚΝΣ 

 1/3 σε ηλικίες <65 ετών 

 10% σε ηλικίες <50 ετών 

 Άνδρες > Γυναίκες 

 

 



ΑΕΕ… ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ  
• 2η αιτία θανάτου παγκοσμίως !  
20% θνητότητας στον 1ο μήνα 

• Μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας  
50% μειωμένη κινητικότητα 
26% εξάρτηση από τρίτους για βασικές ανάγκες 

• Αύξηση στις ηλικίες 20 – 64 (κυρίως ΑΑΕΕ) 
• “The Burden of Stroke in Europe” report 

Αναμενόμενη ↑ ΑΕΕ κατά 34% ως το 2035 !! 
↑ επιζώντων ασθενών με ΑΕΕ→ ↑ ασθενών που 

ζουν με τις συνέπειες του ΑΕΕ →   ↑παράπλευρων 
δαπανών στην υγεία. 

ΑΥ υποθεραπευόμενη >50% 
ΚΜ υποδιαγιγνωσκόμενη 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

3’’ Διαταραχές κυτταρικού 
μεταβολισμού 

1’ Αναστολή λειτουργίας 
νευρώνων 

5’-10’ Ανοξία, απαρχή αλλοιώσεων 
→ έμφρακτο 

ΑΝΤΟΧΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ~ 3min 



ΑΓΓΕΙΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 



ΑΓΓΕΙΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 



ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 



ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 



ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 

• Τα ισχαιμικά ΑΕΕ στην πλειοψηφία τους είναι 
εμβολικά. 

• Το έμβολο είναι: 
Αιμοπεταλιακός θρόμβος (κατά κανόνα) 
Παθολογικός ιστός (ενδοκαρδίτις, μύξωμα) 

• Η εμβολή μπορεί να είναι: 
Αγγείο → αγγείο 

Καρδιά → αγγείο 



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ TOAST: 
(Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) 

 

Αθηροσκληρωτικά μεγάλων αγγείων 

Καρδιοεμβολικά 

Κενοτοπιώδη (νόσος μικρών αγγείων) 
Άλλες - σπάνιες παθήσεις 

Κρυπτογενή – ESUS (Embolic Stroke of Undetermined 
Source) 

 

ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 



ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΑΓΓΕΙΩΝ 

• Είσοδος μονοκυττάρων και λίπους 
υποενδοθηλιακά → αφρώδη κύτταρα → 
αθηρώματα → αθηρ. πλάκες  

 

• Έντονο αθηρωματικό φορτίο 

Έκφυση αρτηριών 

Σημεία έντονης καμπυλότητας 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΡΟΜΒΟΥ 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΡΟΜΒΟΥ 



ΚΑΡΔΙΟΕΜΒΟΛΙΚΑ 



ΚΑΡΔΙΟΕΜΒΟΛΙΚΑ 

• ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΕΜΒΟΛΑ 

 Κολπική μαρμαρυγή  
Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα 

Πρόσφατο ΟΕΜ 

Προσθετική βαλβίδα 

Σπανιότερα αίτια (μύξωμα ΑΡ κόλπου, PFO,…) 



ΚΑΡΔΙΟΕΜΒΟΛΙΚΑ 



ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ 



ΚΕΝΟΤΟΠΙΩΔΗ ΕΜΦΡΑΚΤΑ 



ΚΕΝΟΤΟΠΙΩΔΗ ΕΜΦΡΑΚΤΑ 

(lacunar infracts) 

• 19% των ισχαιμικών ΑΕΕ 

• Μικρού μεγέθους (1,5-2cm) 

• Λιποϋαλίνωση μικρών αρτηριών 

• Εν τω βάθει εντόπιση 

• Pure motor, pure sensory, αταξική ημιπάρεση, 
dysarthria - clumsy hand syndrome, état lacunaire 

• Έσω κάψα: ομότιμη προσβολή  
• Κατά κανόνα μη εμβολικά:  χρήζουν σπανίως 

περαιτέρω διερευνήσεως και αντιπηκτικού / 
αντιαιμοπεταλιακού. Διόρθωση ΑΥ. 





ΝΟΣΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 



ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΜΦΡΑΚΤΑ 

• Σπάνια 

• Συνήθως δευτερογενώς από θρόμβωση φλεβώδους 
κόλπου ή επιπολής φλέβας του εγκεφάλου, από 
τραύμα, διαταραχές πήξεως (σ. καρδιολιπίνης, κ.ά.) 

• Αιφνίδια, εντός ωρών, εγκατάσταση συμπτωμάτων 

• Δεν σέβεται την αρτηριακή κατανομή 

• Συχνές οι αιμορραγικές μετατροπές 

• Δυνατόν, αμφοτερόπλευρα 



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ 



ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ 



ΔΙΑΦΛΟΙΩΔΗ ΕΜΦΡΑΚΤΑ 



ΔΙΑΦΛΟΙΩΔΗ ΕΜΦΡΑΚΤΑ 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ 
Παροδικό ισχαιμικό ΑΕΕ 

ΑΥ 

ΔΛΔ 

ΣΔ 

Καρδιολογικό ιστορικό 

Κάπνισμα 

Αλκοόλ 

Καταστάσεις 
υπερπηκτικότητας 

Φλεγμονές 

Λήψη αντισυλληπτικών 
δισκίων 

Τοξικές ουσίες 

Άπνοια ύπνου 

ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ 
Ηλικία 

Φύλο 

Φυλή 

Οικογενειακό αναμνηστικό 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 

Η κλινική εικόνα εξαρτάται από: 
•Το αποφραχθέν αγγείο και το προσβεβλημένο αρδευτικό πεδίο 

•Τη διάρκεια της αποφράξεως 
•Το αναστομωτικό δίκτυο 
•Την ύπαρξη οιδήματος (κυτταροτοξικό → ΟΧΙ κορτιζόνη) 
•Την ύπαρξη εγκολεασμού (προσβολή στελέχους) 
 
 
Το χαρακτηριστικότερο κλινικό τους γνώρισμα είναι η χρονική 
τους εξέλιξη: 
•Αιφνίδια εισβολή 

•Maximum κλινικών εκδηλώσεων εντός ολίγων sec ή ωρών 



ΑΕΕ ή ΤΙΑ….? 



Παροδικό ΑΕΕ ή ΤΙΑ (Transient Ischaemic Attack): 

 οξύ επεισόδιο παροδικής νευρολογικής 
δυσλειτουργίας  

προκαλείται από εστιακή εγκεφαλική, νωτιαία 
ή αμφιβληστροειδική ισχαιμία 

κλινικά συμπτώματα διαρκείας < 60 λεπτών 

ΟΧΙ έμφρακτο  

ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 

Παροδικό ΑΕΕ ή ΤΙΑ (Transient Ischaemic Attack): 
Διάγνωση κυρίως με το ιστορικό 
Όχι απώλεια συνείδησης 
Όχι έμετοι 
Όχι κεφαλαλγία 
 
ΔΔ: 
•Κρίση εστιακής επιληψίας 
•Αύρα ημικρανίας 
•Υπογλυκαιμία 
•Νευρωσικές διαταραχές (εξ αποκλεισμού) 
 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 
Παροδικό ΑΕΕ ή ΤΙΑ (Transient Ischaemic Attack): 

• Πολύ σημαντική η διάγνωσή τους για τη δευτερογενή 
πρόληψη εγκαταστάσεως ΑΕΕ 

• Κίνδυνος ΑΕΕ 11% στις επόμενες 7 ημέρες, 24-29% στην 
επόμενη 5ετία 

 
• Έλεγχος με: 
 Triplex αγγείων τραχήλου 
U/S καρδιάς (διοισοφάγειο…?) 
Holter ρυθμού/πιέσεως 
Αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος πήξεως, 

ανοσολογικός, θρομβοφιλίας 
MRI εγκεφάλου (απεικονίζει καλύτερα, αλλά…) 
Άλλες εξετάσεις (ΗΕΓ, CTA, MRA) 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 

• ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Ι.ΑΕΕ: 
 ΕΜΦΡΑΚΤΟ 

Κλινικές εκδηλώσεις > 3 εβδομάδες 

Βαρύτητα ποικίλη, κατά κανόνα μεγάλη 

Έμφρακτα: ωχρά 90%, αιμορραγικά 10% (συχνά 
σε καρδιογενείς εμβολές και φλεβικά Ι.ΑΕΕ) 

Προσθία κυκλοφορία 90%, οπισθία 10% 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.ΑΕΕ 

• ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

CT-scan (διάγνωση 100%, δείχνει πάντα την 
ενδοεγκεφαλική αιμορραγία) 

• Χωροκατακτητική εξεργασία (αιφνίδιο 
οίδημα, αιμορραγία). MRI εγκεφάλου 

• Επισκληρίδιο – υποσκληρίδιο αιμάτωμα. CT 

• Υπαραχνοειδής αιμορραγία. CT, ΟΝΠ 

• Άλλα (μεταβολικά, τοξικά, φαρμακευτικά) 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 

ΠΑΛΑΙΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ 

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ 



ΜΑΖΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ Μ.Ε.Α. 
(ΕΠΙΠΟΛΗΣ + ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ) 



ΦΛΕΒΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ 

ΑΡΤΗΡΙΩΝ 



ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (ACA) 

• Λιγότερο συχνά 

• Έσω επιφάνεια ημισφαιρίου 

• Παράλυση – υπαισθησία (αντίπλευρο κάτω 
άκρο) 

• Παράκεντρο λόβιο → ακράτεια ούρων 

• Πριν την έκφυση Heubner → συμμετοχή 
προσώπου + άνω άκρου 



• Αμφοτερόπλευρη βλάβη: 
παραπληγία – υπαισθησία 

σφιγκτηριακές διαταραχές 

Διαταραχές προσωπικότητας/κρίσης 
(απάθεια, αβουλία) 
 

ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (ACA) 



ΜΕΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (MCA) 



ΜΕΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (MCA) 

• ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΙΡΑ: 
  μαζικό έμφρακτο 

 έντονο συνοδό οίδημα 

συνήθως κώμα με ημιπληγία αντίπλευρων άκρων 

αφασικές διαταραχές 
 

• ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΥΣΗ ΦΑΚΟΡΑΒΔΩΤΩΝ ΚΛ.: 
Πάρεση – υπαισθησία 

Κυρίως άνω άκρο – πρόσωπο 

 

• ΦΑΚΟΡΑΒΔΩΤΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 
 Έσω κάψα 

ημιπάρεση 



• ΦΛΟΙΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 
περιορισμένη πάρεση/υπαισθησία άνω άκρο/ 

πρόσωπο 

αφασικές διαταραχές τύπου Broca (πρόσθιας 
κατανομής) 

αφασικές διαταραχές τύπου Wernicke (οπίσθιας 
κατανομής) 

ΜΕΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (MCA) 



ΠΡΟΣΘΙΑ ΧΟΡΙΟΕΙΔΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑ 

• Ημιπληγία 

• Ημιαναισθησία 

• Ημιανοψία 

 

Μόνες τους ή σε 
συνδυασμό 



ΠΡΟΣΘΙΑ ΧΟΡΙΟΕΙΔΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑ 



ΣΠΟΝΔΥΛΟΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

• Βασική αρτηρία:  
Αμφοτερόπλευρες εκδηλώσεις 
Προσβολή κρανιακών νεύρων 
Κατά κανόνα βαρεία κλινική εικόνα 

• Παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες: 
 Σ. Wallenberg 
Παρεγκεφαλιδικές διαταραχές, ίλιγγος + νευρολογικά 

συμπτώματα / σημεία 

• Οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία: 
Ομώνυμος ημιανοψία,  φλοιώδης τύφλωση, σωληνοειδής 

όραση 

• Θαλαμικές αρτηρίες: 
Θαλαμικά σύνδρομα 



ΣΠΟΝΔΥΛΟΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 



ΣΠΟΝΔΥΛΟΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: 



NOT ALL PERFUSION ABNORMALITY IS ISCHEMIA !!! 

ΠΥΡΗΝΑΣ 
ΕΜΦΡΑΚΤΟΥ: 

<10mL /100g / min 

PENUMRA:  

14 – 35mL / 100g / min 

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΟΛΙΓΑΙΜΙΑ:  
~ 40mL / 100g / min 



• ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  
Παράγοντες κινδύνου 

Συνυπάρχουσα νοσολογία ή συστηματικό νόσημα 

Λήψη αντιαιμοπεταλιακών / αντιπηκτικών ? 

Νεαροί ασθενείς: 
 Τοξικές ουσίες 

 Αντισυλληπτικά 

 Ιστορικό λοίμωξης / τραυματισμού / ημικρανίας 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



• ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: 
ΑΠ 

Σφύξεις 

Κορεσμός  
  Θερμοκρασία 

ΠΑΝΤΑ μέτρηση Glu !!!!!!! 

• ΗΚΓ 

• (εάν υπάρχει δυνατότητα, μέτρηση νεφρικής 
ηπατικής λειτουργίας, δεικτών καρδ. ισχαιμίας, 
INR) 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



• ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: 
Επίπεδο συνειδήσεως - GCS 
Κόρες (μέγεθος, αντίδραση, ανισοκορία) 
Αντανακλαστικό κερατοειδούς 
Αντανακλαστικό κατάποσης 
Λόγος (αφασία…?) 
Κινητικότητα / αισθητικότητα 
Τενόντια αντανακλαστικά 
Δερματικό πελματιαίο αντ/κό 
Παρεγκεφαλιδικές δοκιμασίες 
Αυχενική δυσκαμψία? 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.:    



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ BARRÉ-MINGAZZINI: 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• NIHSS (National Institutes of Health Stroke 
Scale): 

Συστηματικό εργαλείο εκτίμησης ΑΕΕ 

Έντυπο 15 στοιχείων 

Προσδιορισμός βαθμού νευρολογικών 
υπολειπόμενων διαταραχών (αναπηρίας) μετά 
ΑΕΕ 

Προγνωστικός παράγων για βραχυ- και 
μακροπρόθεσμη έκβαση ασθενών 





ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

• A – B – C – D  
• O₂ στα 4-8L → SpO₂>90% 
• 3way → N/S (προσοχή - αναλόγως ΑΠ!!!) ή R/L, 

βραδέως 
• ΠΟΤΕ D/W 5%!!! (Εκτός: Glu <50mg/dL → δ/μα 

γλυκόζης 10-20%) 
• Εάν Glu > 180mg/dL → ρύθμιση με κλίμακα 

ινσουλίνης 
• Γαστροπροστασία (Zantac / PPI) 
• Νοοτρόπ – Decadron- Νιμοδιπίνη 



ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

• ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠ: 
 Δε συνιστάται η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης μετά από οξύ 

ΑΕΕ 
 Βραδεία και προσεκτική ελάττωση της ΑΠ:  

 κατ’ επανάληψιν ιδιαίτερα υψηλές τιµές πίεσης (>220/120 mmHg)  
 Βαριά καρδιακή ανεπάρκεια  

 Υποψία ΟΕΜ 

 Διαχωρισµό της αορτής  
 Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια  

 Ασθενείς που θα υποβληθούν σε θρομβόλυση (ΑΠ < 185/110mmHg) 

 

 IV λαβεταλόλη 10 mg σε 1-3 min, ή νικαρδιπίνη 
 IV εναλαπρίλη 1.25 mg σε 5 min, ή PO 10-20 mg 
 ΙΜ κλονιδίνη 0.125 mg ή και IV σε αραίωση 
 ΙV νιτρογλυκερίνη 5 mg ή nitropaste διαδερμικά 
 IV εσμολόλη  



ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

• Επί εδάφους εμπυρέτου: αναζήτηση – 
αποκλεισμός ενδοκαρδίτιδος 

• Επί διαταραχών κατάποσης → τοποθέτηση 
Levine  

• (Τοποθέτηση ουροκαθετήρα) 
• Διακομιδή σε κατάκλιση, η κεφαλή σε κλίση 30° 

(επί ανάγκης) 
• Συνεχής παρακολούθηση ζωτικών σημείων 



ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

…ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΩ ΤΑΧΙΣΤΑ...? 



ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

…ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΩ ΤΑΧΙΣΤΑ...? 

 

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ 

Εντός των 3 πρώτων ωρών → 
βελτίωση έκβασης τουλ. 30% 
στο επόμενο 3μηνο 

Μελέτες για το όφελος έως 
και τις 4,5 ώρες 



ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

• Διάγνωση ΑΕΕ μετρίας βαρύτητος (5 < NIHSS < 25) 
• Συμπτωματολογία μη συμβατή με SAH 
• Εγκατάσταση <3 ώρες 
• ΑΠ < 185/110mmHg 
• Glu > 50 mg/dL 
• INR < 1,7 
• Εάν λήψη ηπαρίνης προ 48ώρου, φυσιολογικό aPT 

• ΟΧΙ: 
 τραύμα, ΟΕΜ ή ΑΕΕ το τελευταίο 3μηνο 
 αιμορραγία ΓΕΣ τις τελευταίες 21 ημέρες 
 μείζων επέμβαση προ 14ημέρου 
 ιστορικό προηγηθείσης αιμορραγίας ΚΝΣ 
 αρτηριακή παρακέντηση σε μη επιπωματιζόμενο σημείο προ 7ημέρου 
 σημεία οξέος τραύματος / αιμορραγίας 
 εγκατάσταση ΑΕΕ με επιληπτικές κρίσεις 

 



ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

• Ταχέως βελτιούμενη νευρολογική εικόνα ή σημεία 
μικρού εμφράκτου 

• Προηγούμενη χρήση κουμαρινικών αντιπηκτικών 
(INR>1,7) ή ηπαρίνης (aPTT < 1,5) 

• Αιμοπετάλια < 100.000/mmᶟ 
• Ιστορικό ΑΕΕ τους τελευταίους 3 μήνες 
• Χειρ. επέμβαση τις προηγούμενες 14 ημέρες 
• ΑΠ > 185/110mmHg 
• ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΩΡΕΣ (3 – 4,5 h) : 
Ασθενείς > 80 ετών  
Αντιπηκτικά ανεξαρτήτως INR 
 Ιστορικό ΑΕΕ / ΣΔ 

 



ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

• Αλτεπλάση:  0,9 mg/kg (max: 90mg), εντός 60 
λεπτών 

• Το 10% της συνολικής δόσης στην αρχή IV 
bolus εντός 1 min. 

• Μονάδα αυξημένης φροντίδας 

• Συνεχές monitoring 



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ 

• 2 μέθοδοι 
Stent-retriever 

Contact aspiration 

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

• Θεραπευτικό παράθυρο έως και 24h…! 
• Μπορεί να προηγηθεί ενδοφλέβια 

θρομβόλυση 



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ 



ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΑΕΕ 

• Αυτόματα (ρήξη μικροανευρυσμάτων, 
αμυλοείδωση) 

• Δευτεροπαθή  (όγκοι, αγγείωμα, επιπλοκή 
αντιπηκτικών/ θρομβόλυσης) 
 



ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

• Η κλινική εικόνα εξαρτάται από τη θέση και το 
μέγεθος του αιματώματος 

• Εισβολή: κατά κανόνα αιφνίδια 

• Κεφαλαλγία συνηθέστερα από Ι.ΑΕΕ 

• Κλινικές εικόνες κατά κανόνα βαρείες 

• Μεγάλης έκτασης / στέλεχος: ↓ επιπέδου 
συνειδήσεως, κώμα. 

• Έμετοι, έντονη κεφαλαλγία, ΣΑΠ>220, διαταραχή 
επιπέδου συνείδησης, ανισοκορία, 
επιδεινούμενη συμπτωματολογία. 



ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

• Θνητότητα:  
50% στις πρώτες 2 ημέρες 
35-52% στον πρώτο μήνα 

• Μόνο 20% θα είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι 
• Βαρύτερη πρόγνωση: 
Διαταραχές συνειδήσεως 
Στελέχους 
Παρεγκεφαλίδος 
Επιδεινούμενη εικόνα 
Απουσία οφθαλμοκεφαλικού αντανακλαστικού 
Μετατόπιση μέσης γραμμής στη CT 

 



ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

• Λιγότερο συχνά οι κλινικές εκδηλώσεις 
μπορεί να είναι πολύ ήπιες [καλοήθεις 
αιμορραγίες, υπερσκηνίδιες ή υποσκηνίδιες 
(στελέχους, παρεγκεφαλίδος)] 



ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 



ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 
ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ 



ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΑΕΕ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! → THUNDERCLAP HEADACHE / SAH 

Αυτόματη Ρήξη ανευρύσματος 



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΑΕΕ 



TAKE-HOME MESSAGES 

• Παράγοντες κινδύνου 

• Ιστορικό ! 
• Time is brain 

• Προσεκτική ρύθμιση ΑΠ 

• Συνεχής παρακολούθηση 

• Υποψήφιοι για θρομβόλυση → υπερεπείγουσα 
διακομιδή  

• Κώμα λόγω ΑΕΕ → βαρύτατη πρόγνωση 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ! 


